
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈ ЕВЦУ 

Факултет инжењерских наука 

Број: 01 -1/1019-8 
19.03.2020. године 
Крагујевац 

Н аста вно-научно веће Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, н а својој седници од 

19.03.2020. године, на основу чл. 76, 85 до 88 Закона о науци и истраживањима 

( " Службени гласни к Р С" , број 49 од 8. јула 2019. године), члана 8, 14, 15 и 16 Правилника 
о поступ ку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 

резултата истраживача (Сл. гл. РС бр. 24/2016, 21 /201 7 и 38/2017) и чл. 124, 126 и 173 
Статута Фа култета инжењерС1<их нау 1<а у Крагујевцу (бр . 01-1 / 2262 од 02 .07.2018. год . и 
бр. 01-1/3103-1 од 21 .09.201 8. год . ) , донело је 

ОДЛУКУ 

Владимир Героски , мастер инжењер машинства, бира се у звање истраживач

сарадник за период од четири године . 

Образложење 
Именовани је поднео захтев (број 01-1 / 4944 од 12.12.2019. године) за избор у звање 
истраживач-сарадни к уз до 1<аз о испуњености услова у складу са чла ном 76 Закона о 
науци и истраживањима и сто га је Наставно-науч но веће Факултета инжењерских наука 

у Крагујевцу на својој седни ци одржаној 24.12.2019. године именовало комисију у 
саставу : 

1. Др Ненад Филиповић, редовн и професор, Факултет инжењерских нау 1<а , 
Универзитет у Крагујевцу , 

Уже научне области: Примењена механика , Примењена информатика и рачунарско 
инжењерство, 

2. Др Мирослав Живковић, редовни професор, Факултет инжењерских наука, 
Универзитет у Крагујевцу, 

Уже научне области: Примењена меха ни1<а, Примењена информатика и рачунарс1<0 
инжењерство, 

3. Др Драган Ракић, доцент, Фа култет инжењерских нау 1< а, Универзитет у Крагујевцу, 
Уже научне области : Аутоматика и мехатроника , Примењена информатика и 
рачунарско инжењерство. 

Комисија је предала извештај број 01-1/187 од 23 .01.2020. године. Извештај је био на 
увиду ј а в ности од 23.01.2020. до 22 .02.2020. године . 

На извештај није било примедби. 

Наставно-научно веће, на седници одржа ној 19.03.2020. год . , на 1<он разматрања донело 
је одлуку као у диспозитиву. 

Достављено : 

- Кандидату 

- Архи ви 


